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Eljárások magyarázata
 

Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
 

À = Határidők    ´ = Határidők kérés esetén    6 = Még el nem fogadott szöveg, adott esetben határidők

1. Harmadik olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««III)
Közös szövegtervezet elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

2. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a Parlament összes képviselőjének
többségét írják elő.

3. Második olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««II)
A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges; a Tanács
álláspontjának jóváhagyásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

4. A Parlament eljárási szabályzata

- Az eljárási szabályzat módosításai
Módosítások elfogadásához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges.
Határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

5. Első olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««I)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

6. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a leadott szavazatok többségét írják elő.

7. Egyéb eljárások

- Konzultációs eljárás («)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

- Egyéb (nyilatkozatok, szóbeli kérdések, saját kezdeményezésű jelentések, mentelmi jog felfüggesztése)
Állásfoglalási indítvány vagy határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.



2020. december 16., szerda

 

 

08:30–08:35     Eredmények bejelentése

 

08:30–08:35     Ludwig van Beethoven születésének 250.évfordulójára rendezett ünnepség

 

08:45–11:50     Viták
 
Közös vita - Az Európai Tanács következtetései, MFF, jogállamisági feltételek, saját

források 
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08:30–08:35 Eredmények bejelentése

08:30–08:35 Ludwig van Beethoven születésének 250.évfordulójára rendezett ünnepség

08:45–11:50 Viták

12:00–12:30 A Szaharov-díj átadása

12:45–14:00 Első szavazás

15:00–18:00 Viták

18:00–18:05 Eredmények bejelentése

20:00–21:15 Második szavazás

32 • Az Európai Tanács 2020. december 10–11-i ülésén elfogadott következtetések

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2862(RSP)]

180 À • MFF, jogállamisági feltételek és saját források

[2020/2923(RSP)]

165 ««« • A Tanács rendelete a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi
keretről

Ajánlás: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

Ajánlás a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló
tanácsi rendelet tervezetéről

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Költségvetési Bizottság

166 6 • Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési
ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról, többek között az új saját
források bevezetésére vonatkozó ütemtervről

Jelentés: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Jelentés az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új
saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló
intézményközi megállapodás megkötéséről

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Alkotmányügyi Bizottság



 
Közös vita vége

 

12:00–12:30     A Szaharov-díj átadása

 

12:45–14:00     Első szavazás
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196 À«««II • Rendelet az Unió költségvetésének a tagállamokban a jogállamiság tekintetében
fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén való védelméről

Ajánlás második olvasatra: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-
0262/2020)

Ajánlás második olvasatra az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános
feltételrendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

[09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)]

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

170 • Egyetlen szavazások és zárószavazások

165 ««« - A Tanács rendelete a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Ajánlás: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

[09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)]

Költségvetési Bizottság

166 6 - Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról,
többek között az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről

Jelentés: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

[COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)]

Alkotmányügyi Bizottság

66 À - Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia

Jelentés: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

[2020/2131(INI)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

117 • Szavazás a módosításokról

177 • Állásfoglalási indítványok – MFF, jogállamisági feltételek és saját források

132 • József Szájer (JURI A9-0187/2020) – A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó
tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei

141 • Állásfoglalási indítványok – Európai polgári kezdeményezés – Minority Safepack

142 • Dennis Radtke, Agnes Jongerius (EMPL A9-0233/2020) – A méltányos átállást szolgáló erős szociális
Európa

143 • Pascal Durand (JURI A9-0240/2020) – Fenntartható vállalatirányítás



 

15:00–18:00     Viták

 

18:00–18:05     Eredmények bejelentése

 

20:00–21:15     Második szavazás
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144 • Állásfoglalási indítványok – A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és
rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás

95 • A Covid19-oltásra vonatkozó uniós stratégia előkészítése, beleértve annak külső
dimenzióját is

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2911(RSP)]

94 À • A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2791(RSP)]

67 À • A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2020/2896(RSP)]

118 • Zárószavazások

180 À - MFF, jogállamisági feltételek és saját források

Állásfoglalási indítványok

B9-0428/2020, B9-0429/2020

[2020/2923(RSP)]

24 À - A Dublin III. rendelet végrehajtása

Jelentés: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

[2019/2206(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

13 À - A visszatérési irányelv végrehajtása

Jelentés: Tineke Strik (A9-0238/2020)

[2019/2208(INI)]

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

119 • Szavazás a módosításokról

145 • Állásfoglalási indítványok – Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása

146 • Állásfoglalási indítványok – A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia

  

147 • Állásfoglalási indítványok – A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségessége
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